
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παρά-
βαση εις βάρος του Χαράλαμπου Καψιμάλη του 
Κωνσταντίνου.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παρά-
βαση εις βάρος των Χαράλαμπου Καψιμάλη του 
Κωνσταντίνου και Σπυρίδωνα Μωραΐτη του Ιωάννη. 

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-
ράβαση εις βάρος του (επ.) MOHAMMED (ov.) ALI 
AHMED του AHMED. 

4 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών» στους 
Προϊσταμένους των Τμημάτων Οικονομικής Δια-
χείρισης των Περιφερειακών Ενοτήτων Λασιθίου, 
Ρεθύμνης και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης κα-
θώς και στους αναπληρωτές τους.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τους 
υπαλλήλους του Δήμου Ιωαννιτών του Νομού 
Ιωαννίνων που εκτελούν την υπηρεσία των Λη-
ξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Ανατολής, 
Ιωαννίνων, Μπιζανίου, Νήσου, Παμβώτιδος και 
Περάματος, καθώς και υπαλλήλων του Τμήματος 
Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Μητρώων 
και Προσωπικού για την χρονική περίοδο έως και 
την 31 Δεκεμβρίου 2017.

6 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-
κού του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2017.

7 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης .νυχτερι-
νής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
στη Μαθητική Εστία του Δήμου Μουζακίου.

8 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των Λη-
ξιάρχων του Δήμου Μουζακίου.

9 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομέ-
νων στη ΔΕΥΑ Λάρισας για το έτος 2017.

10 Έγκριση Υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-
κού Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ του έτους 2017.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στην 660 απόφαση της 
Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγω-
γής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4496/30.12.2016 
(τ.Β΄).

12 Διόρθωση σφάλματος στην 658 απόφαση της 
Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγω-
γής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4513/30.12.2016 
(τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση εις βάρος του Χαράλαμπου Καψιμάλη 

του Κωνσταντίνου. 

   Με τη με αριθμό MRN 17GRYK07010000005-7/
16-01-2017 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ' 
εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 
1 του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), κη-
ρύξαμε, βάσει των διατάξεων των άρθρων 119 Α παρ. 
2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδαφ. ζ' του ν. 2960/2001 σε 
συνδυασμό με τα άρθρα 152 και 162 του ίδιου νόμου, την 
μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την 
επωνυμία «KAPSIMALIS BABIS EOOD», με Α.Φ.Μ. Βουλγα-
ρίας 200595653, που εκπροσωπείται νόμιμα και έδρευε 
στο Μπλαγκόεβγραντ Βουλγαρίας, επί της οδού Dame 
Gruev αριθ. 28 και ήδη αγνώστου έδρας, ως αστικώς και 
αλληλεγγύως συνυπεύθυνη για την καταβολή του πολ-
λαπλού τέλους ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων 
ογδόντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός ευρώ και 
εξήντα πέντε λεπτών (2.487.721,65 €), που επιβλήθηκε, 
μεταξύ άλλων προσώπων, σε βάρος του Χαράλαμπου 
Καψιμάλη του Κωνσταντίνου, λόγω τέλεσης από αυτόν 
λαθρεμπορικής τελωνειακής παράβασης.

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

 ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
      Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση εις βάρος των Χαράλαμπου Καψιμάλη 

του Κωνσταντίνου και Σπυρίδωνα Μωραΐτη του 

Ιωάννη.  

   Με τη με αριθμό MRN 16GRYK07010000224-4/
13-12-2016 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης Δι-
εύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ' εξου-
σιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), κηρύξαμε, 
βάσει των διατάξεων των άρθρων 119 Α παρ. 2, 142 παρ. 
2 και 155 παρ. 2 εδαφ. ζ' του ν. 2960/2001 σε συνδυασμό 
με τα άρθρα 152 και 162 του ίδιου νόμου, την μονοπρό-
σωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυ-
μία «KAPSIMALIS BABIS EOOD», με Α.Φ.Μ. Βουλγαρίας 
200595653, που εκπροσωπείται νόμιμα και έδρευε στο 
Μπλαγκόεβγραντ Βουλγαρίας, επί της οδού Dame Gruev 
αριθ. 28 και ήδη αγνώστου έδρας, ως αστικώς και αλλη-
λεγγύως συνυπεύθυνη για την καταβολή του πολλαπλού 
τέλους ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι 
πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ και σα-
ράντα πέντε λεπτών (2.925.963,45 €), που επιβλήθηκε 
σε βάρος των Χαράλαμπου Καψιμάλη του Κωνσταντίνου 
και Σπυρίδωνα Μωραΐτη του Ιωάννη, λόγω τέλεσης από 
αυτούς λαθρεμπορικής τελωνειακής παράβασης.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ

Ι

(3)
        Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση εις βάρος του (επ.) MOHAMMED (ov.) ALI 

AHMED του AHMED.  

   Με τη με αριθμό MRN 16GRYK07010000056-9/
23-05-2016 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης Δι-
εύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ' εξου-
σιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλα-
με βάσει των διατάξεων των άρθρων 119 Α παρ. 2, 142 
παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδαφ. ζ' του ν. 2960/2001, μεταξύ 
άλλων προσώπων και σε  βάρος του (επ.) MOHAMMED 
(ov.) ALI AHMED του AHMED και της AMIN, γεν. στο 
Ιράκ - JALOWLA την 07-07-1985, κάτοχο του με αριθμό 
507320763 διαβατηρίου Μεγάλης Βρετανίας, κάτοικο 
Γλασκόβης Μεγάλης Βρετανίας (12 Agamemnon st., 
Clydebank, West Dunbartonshire) και ήδη αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλό τέλος ύψους τριών χιλιάδων είκοσι 
τεσσάρων ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (3.024,99 €) 
και κατ' επιμερισμό χιλίων οκτώ ευρώ και τριάντα τρι-
ών λεπτών (1.008,33 €) λόγω τέλεσης λαθρεμπορικής 
παράβασης.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ

        Αριθμ. 18725 (4)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 

Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών» στους 

Προϊσταμένους των Τμημάτων Οικονομικής Δι-

αχείρισης των Περιφερειακών Ενοτήτων Λασιθί-

ου, Ρεθύμνης και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης 

καθώς και στους αναπληρωτές τους.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 45 
τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄), «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242Α΄), «Οργα-
νισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως τροποποιήθη-
κε με την αριθμ. 16721/2016 (Φ.Ε.Κ. 4403/30-12-2016, 
Τεύχος Β').

4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 
138/16-6-2011, τεύχος Α') «Για την ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α') «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και Εποπτείας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με αυτές 
του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/τ.Α') «Μέτρα για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» καθώς και με αυτές του 
ν. 4438/2015 (ΦΕΚ 220/28-11-2016, τεύχος Α').

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/5-08-2016/
τεύχος Α'), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

7. Την αριθμ. πρωτ. 2/16570/0026/13-5-2016 (ΑΔΑ: 
6ΡΩΣΗ - ΞΝΛ) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορι-
σμού της διαδικασίας και εξειδίκευσης μεταφερόμενων 
αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγ-
χου / Ειδικό λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φο-
ρέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1381/τ.Β/17-5-2016).

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/51290/0026/2-6-2016 (ΑΔΑ: 
9637Η - ΩΛΦ) εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών.

9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Τμημάτων 
Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, αλλά ούτε και του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους Τμημάτων Οι-
κονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης 
καθώς και τους αναπληρωτές αυτών, να υπογράφουν 
«Με εντολή Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών» 
πράξεις, βεβαιώσεις και τίτλους πληρωμής, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του 
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ν. 4438/2016. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 26 Ιανουαρίου 2017 

Η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΑΡΙΑ ΡΑΠΤΑΚΗ

Ι

 Αριθμ. 197/31 (5)
     Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τους 

υπαλλήλους του Δήμου Ιωαννιτών του Νομού 

Ιωαννίνων που εκτελούν την υπηρεσία των Λη-

ξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Ανατολής, 

Ιωαννίνων, Μπιζανίου, Νήσου, Παμβώτιδος και 

Περάματος, καθώς και υπαλλήλων του Τμήμα-

τος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Μητρώ-

ων και Προσωπικού για την χρονική περίοδο έως 

και την 31 Δεκεμβρίου 2017. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και της παρ. 1 του 

άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 «Απο-
δοχές- Υπερωριακή εργασία - Επιδόματα », των παρ. 1,5 
και 6 του άρθρου 49 «Αποζημίωση υπαλλήλων οι οποίοι 
εκτελούν πρόσθετη εργασία» και του άρθρου 176 του 
ν.  3584/2007 περί κυρώσεως του Κώδικα Καταστάσε-
ως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/
28-6-2007).

3. Τις διατάξεις του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143/76 τ.Α΄) περί 
«Ληξιαρχικών Πράξεων».

4. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του 
ν.  4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι-
σθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» όπως αντικατα-
στάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 
1 και 12 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012, τις διατάξεις 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/Α/2013) και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 
του ν. 4261/2014.

5. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του 
ν. 4024/2011(ΦΕΚ 266/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί-
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α/2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ΄. β του άρθρου 8 του 
ν. 3469/2006.

8. Την υπ΄ αριθ. 127080/57460/21-12-2010(ΦΕΚ 1984/
Β/22-12-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

9. Την υπ΄ αριθ. 65/Φ.127080/57510/31-12-2010 εγκύ-
κλιο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.

10. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 56861/12002/8-8-2014 από-
φαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. 
Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2517/Β/22-09-
2014, με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου 
στις Δημοτικές Ενότητες Ιωαννίνων, Ανατολής, Μπιζα-
νίου, Νήσου, Παμβώτιδος και Περάματος του Δήμου 
Ιωαννιτών.

11. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 47032/10144/13-8-2015 από-
φαση του ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ. της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 1977/2015 με την οποία ανατέθηκαν 
καθήκοντα Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων 
του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω μετακίνησης της Ληξιάρχου 
σε άλλη Διεύθυνση και ανάληψης από αυτή καθήκοντα 
Προισταμένης Διεύθυνσης.

12. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Ληξιαρχείο της Δ.Ε. Ιωαννίνων ο οποίος λόγω συνταξιο-
δοτήσεως υπαλλήλων είναι πολύ περιορισμένος.

13. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλη-
σης για τους υπαλλήλους των ανωτέρω Ληξιαρχείων του 
Δήμου Ιωαννιτών του Νομού Ιωαννίνων που εκτελούν 
την υπηρεσία των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενο-
τήτων Ανατολής, Ιωαννίνων, Μπιζανίου, Νήσου, Παμ-
βώτιδος και Περάματος δεδομένου ότι τα καθήκοντα 
αυτών εντάσσονται στα έκτακτα και απρόβλεπτα που 
έχουν να κάνουν με την τέλεση πολιτικών γάμων και με 
την καταχώριση ληξιαρχικών πράξεων θανάτου κατά 
τις απογευματινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες και αρ-
γίες και την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων που έχουν 
επείγοντα χαρακτήρα, καθώς και υπαλλήλων του Τμή-
ματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Μητρώων 
και Προσωπικού για τον έλεγχο αιτήσεων υποψηφίων 
και τη μοριοδότησή τους για πρόσληψη στο Δήμο, τη 
διαδικασία πρόσληψης 450 απασχολούμενων στο Πρό-
γραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, τη διεκπεραί-
ωση συνταξιοδοτικών φακέλων, λόγω της ταχύτερης 
ανταπόκρισης του μηχανογραφικού συστήματος ΔΑΥΚ, 
τη διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν αναρρωτικές 
άδειες, τη σύνταξη εισηγήσεων που αφορούν θέματα 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά τις απογευματινές 
ώρες λόγω ελλείψεως προσωπικού για την χρονική πε-
ρίοδο έως και την 31 Δεκεμβρίου 2017.

14. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών του 
οικ. έτους 2017 ο οποίος ψηφίσθηκε με την υπ΄ αριθ. 
670/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαν-
νίνων και στον οποίο έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την 
αντιμετώπιση της σχετικής δαπάνης αποζημίωσης των 
υπαλλήλων αυτών στους Κ.Α. 10-6012.200, 10-6012.201 
και 10-6022-200 για την πληρωμή των αορίστου χρόνου 
και μονίμων υπαλλήλων.

15. Την υπ΄αριθ. 736/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ιωαννίνων «περί εγκρίσεως καθιέρωσης 
24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις 
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Κυριακές και εξαιρετέες καθ΄ υπέρβαση και για συμπλή-
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για το προ-
σωπικό των Δ/νσεων του Δήμου Ιωαννιτών» (ΦΕΚ Β΄402).

16. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του  ν. 4354/2015 ΦΕΚ 
176/16-12-2015.

17. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ιωαννιτών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2138/Β/23-09-
2011 όπως ισχύει σήμερα.

18. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων, απο-
φασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε για το χρονικό διάστημα έως και
31-12-2017 υπερωριακή απογευματινή εργασία με αμοι-
βή έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για τον καθένα καθώς 
και υπερωριακής απασχόλησης για την καταχώρηση 
ληξιαρχικών πράξεων θανάτου κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες αργίες με αμοιβή για κάθε ένα από τους έξι 
(06) Διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου Ιωαννιτών που 
εκτός από τα καθήκοντα της θέσης τους εκτελούν και την 
υπηρεσία των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων 
Ιωαννίνων, Ανατολής, Μπιζανίου, Νήσου, Παμβώτιδος 
και Περάματος του Δήμου έως δέκα έξι (16) ώρες μηνι-
αίως για τον καθένα.

2. Καθιερώνουμε για το χρονικό διάστημα έως και
31-12-2017 υπερωριακή εργασία με αμοιβή για τρείς 
(3) υπαλλήλους του Ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότη-
τας Ιωαννίνων, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας για 
την καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων θανάτου απο-
βιωσάντων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες. 
Οι ώρες απασχόλησης των τριών (3) υπαλλήλων δεν θα 
υπερβαίνουν συνολικά και για τους τρείς(3) τις τριάντα 
(30) ώρες μηνιαίως.

3. Καθιερώνουμε για το χρονικό διάστημα έως και
31-12-2017 υπερωριακή απογευματινή εργασία με αμοι-
βή για τον κάθε ένα από τους έξι (6) υπαλλήλους του 
Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Μητρώων 
και Προσωπικού για τον έλεγχο αιτήσεων υποψηφίων 
και τη μοριοδότησή τους για πρόσληψη στο Δήμο, τη 
διαδικασία πρόσληψης 450 απασχολούμενων στο Πρό-
γραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, τη διεκπεραί-
ωση συνταξιοδοτικών φακέλων, λόγω της ταχύτερης 
ανταπόκρισης του μηχανογραφικού συστήματος ΔΑΥΚ, 
τη διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν αναρρωτικές 
άδειες, τη σύνταξη εισηγήσεων που αφορούν θέματα 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, λόγω ελλείψεως προσω-
πικού έως 300 ώρες συνολικά ετησίως για όλους.

4. Η αποζημίωση των υπαλλήλων καθορίζεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/16-12-2005 (ΦΕΚ 
176/Α) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης(ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Διακίου (Ν.Π.Ι.Δ.)καθώς και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου 
Α΄ του ν. 3429/2005 και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

5. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας καθώς και υπερωρια-
κής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 και θα βαρύνουν τους Κ.Α. 
10-6012.200 με ποσό 4.000,00 ευρώ, 10-6012.201 με ποσό 
13.000,00 ευρώ  και 10-6022.200 με ποσό 4.000,00 ευρώ 
του προϋπολογισμού του Δήμου του οικ. έτους 2017.

Ο αριθμός των ωρών θα βεβαιώνεται από τον Προ-
ϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και από 
τους κατά τόπους Αντιδημάρχους για τους Ληξιάρχους 
των Δημοτικών Ενοτήτων Ανατολής, Μπιζανίου, Νήσου, 
Παμβώτιδος και Περάματος.

5. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοι-
νώσεων της Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών , στο πρόγραμμα 
«Διαύγεια» και να δημοσιευθεί σε μία (1) Τοπική Εφημε-
ρίδα του Νομού Ιωαννίνων.

6. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 3 Ιανουαρίου 2017

Ο Δήμαρχος

 ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ

I

   Αριθμ. απόφ. 1/2017 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-

κού του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2017. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του 

ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Τον προϋπολογισμό του έτους 2017, ο οποίος ψηφί-

στηκε με την υπ' αριθ. 189/2016 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον οποίον εγγράφθηκαν 
πιστώσεις στους ανάλογους κωδικούς.

5. Την υπ' αριθ. 92144/28-12-2016 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
περί επικύρωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 του Δήμου Καρπάθου.

6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο Καρπάθου.

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά 
έτος του Τμήματος Πολιτικών Οργάνων για την τήρη-
ση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου και την 
απασχόληση του ληξιάρχων για την Δημοτική Ενότητα 
Ολύμπου και για την Δημοτική Ενότητα Καρπάθου, οι 
οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της 
Διοικητικής Υπηρεσίας πέραν του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου εργασίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 
για το έτος 2017.

8. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον τακτικό Προϋ-
πολογισμό του Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 
2017, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το έτος 2017 πέραν του υποχρεω-
τικού ωραρίου εργασίας, απασχόληση των υπαλλήλων 
του Δήμου για το έτος 2017 και συγκεκριμένα για τρεις 
(3) υπαλλήλους των ως ανωτέρω αναφερομένων στο 
εισηγητικό υπηρεσιών.
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Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι 
(120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους 
και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο.

Η δαπάνη για υπερωριακή αποζημίωση θα αντιμετωπι-
σθεί από τους Κ.Α. 10.6012.0002, ποσού 1.500 ευρώ 10.6022, 
ποσού 1.100 ευρώ για ληξιάρχους και 10.6012.0003, ποσού 
1.500 ευρώ για πρακτικογράφο και για εργοδοτικές τους 
εισφορές από τους Κ.Α. 10.6051, ποσού 74.000 ευρώ και 
10.6052, ποσού 12.500 ευρώ αντίστοιχα.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων ορίζονται οι προϊστάμενοι των τμημάτων και 
των διευθύνσεων των υπηρεσιών οι οποίοι θα βεβαιώ-
νουν ενυπόγραφα την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας.

Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την κα-
ταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι και 31/12/2017. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Κάρπαθος, 2 Ιανουαρίου 2017

Ο Δήμαρχος 

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡ. ΛΑΜΠΡΟΣ

Ι

          Αριθμ. απόφ. 017/2017 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, νυχτε-

ρινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργα-

σίας στη Μαθητική Εστία του Δήμου Μουζακίου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(ν.3463/2006).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297Α) «Περί καθορισμού υπερωριακής απασχόλησης 
υπαλλήλων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 
του Δήμου» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του 
ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1.7.2011)

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007.
4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010.
5. Το υπ’ αρ. ΦΕΚ 2508/Β/4-11-2011.
6. Την υπ’ αρ. 4687/46315/2013 απόφαση του Γ.Γ. Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 879/Β/11-4-2013).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α) « Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.ΤΑ.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαί-
ου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.ΚΟ. του κεφ. Α' του ν. 
3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», 
καθώς και την εγκύκλιο αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

8. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του 
ν. 4071/2012 καθώς και την αριθ. 2/70738/0022/28.9.2012 
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

9. Η ανωτέρα δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πι-
στώσεις των κωδικών ΚΑ 70.02-6022 και 70.02-6052 
του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 και δεν 
θα ξεπεράσει τα δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ, απο-
φασίζουμε:

Ορίζουμε ότι η υπερωριακή απασχόληση, νυχτερινή, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στη Μαθη-
τική Εστία του Δήμου Μουζακίου πέραν του ωραρίου 
εργασίας τους ως και 31.12.2017 θα είναι ως εξής:

α) Για την υπάλληλο του Δήμου Μουζακίου Ζαχαρού 
Μαρία του Λάμπρου, κλάδου ΔΕ Μαγείρων, μέχρι είκοσι 
(20) ώρες το μήνα για πέραν του ωραρίου εργασίας και 
μέχρι δεκαέξι (16) ώρες το μήνα τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες. Ο μέγιστος αριθμός ωρών υπερωρίας, 
συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών δεν μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ώρες το 
μήνα.

β) Για τον υπάλληλο του Δήμου Μουζακίου Τζουρτζιώ-
τη Χρήστο του Κων/νου ,κλάδου ΔΕ Μαγείρων, μέχρι εί-
κοσι (20) ώρες το μήνα για πέραν του ωραρίου εργασίας 
και μέχρι δεκαέξι (16) ώρες το μήνα τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες. Ο μέγιστος αριθμός ωρών υπερωρίας, 
συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών δεν μπορεί να υπερβεί τις είκοσι(20) ώρες το 
μήνα.

γ) Για την υπάλληλο του Δήμου Μουζακίου Παλάντζα 
Φανή του Παύλου, κλάδου ΥΕ βοηθητικών εργασιών κα-
θαριότητας, μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα για πέραν του 
ωραρίου εργασίας και μέχρι δεκαέξι (16) ώρες το μήνα 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Ο μέγιστος αριθμός 
ωρών υπερωρίας, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβεί τις είκοσι 
(20) ώρες το μήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μουζάκι, 25 Ιανουαρίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ

Ι

        Αριθμ. απόφ. 015/2017 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των Λη-

ξιάρχων του Δήμου Μουζακίου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν.3463/2006).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ  

297Α΄) «Περί καθορισμού υπερωριακής απασχόλησης 
υπαλλήλων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 
του Δήμου» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του 
ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1.7.2011)

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007.
4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/Α΄) « Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 
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Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.ΤΑ.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαί-
ου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.ΚΟ. του κεφ. Α' του 
ν. 3429/2005 (Α' 314)και άλλες μισθολογικές διατάξεις», 
καθώς και την εγκύκλιο αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 
4071/2012 καθώς και την αριθ. 2/70738/0022/28.9.2012 
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Την αριθμ. 15999/174254 απόφαση του Γ.Γ. Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
2559/τ.Β/25-9-2014) με την οποία ανατέθηκαν καθήκο-
ντα Ληξιάρχων σε υπαλλήλους του Δήμου Μουζακίου, 
ως εξής:

α. Τον υπάλληλο του Δήμου Μουζακίου Καλαμπόκα 
Ευάγγελο του Θεοφάνη, κλάδου ΔΕ1, για τη Δημοτική 
Ενότητα Μουζακίου.

β. Τον υπάλληλο του Δήμου Μουζακίου Γκουρμπαλιώ-
τη Αχιλλέα του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ1, για τη Δημοτική 
Ενότητα Παμίσου.

γ. Τον υπάλληλο του Δήμου Μουζακίου Ραχωβίτσα 
Νικόλαο του Ευαγγέλου, κλάδου ΔΕ1, για τη Δημοτική 
Ενότητα Ιθώμης.

8. Την αριθμ. 15096/191164 απόφαση του Γ.Γ. Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 4254/τ.Β/30-12-2016) με την οποία τροποποιή-
θηκε η αριθμ. 15999/174254 απόφαση του Γ.Γ. Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 2559/τ.Β/25-9-2014) και ανατέθηκαν καθήκοντα 
Ληξιάρχου σε  υπάλληλο του Δήμου Μουζακίου λόγω 
α) παραίτησης του Ραχωβίτσα Νικόλαου του Ευαγγέλου 
που ασκούσε καθήκοντα Ληξιάρχου και β) αδυναμίας 
άσκησης ληξιαρχικών καθηκόντων από το Δήμαρχο, 
ως εξής:

Τον υπάλληλο του Δήμου Μουζακίου Κωστόπουλο 
Δημήτριο του Βασιλείου, του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης 
Πολιτών, για τη Δημοτική Ενότητα Ιθώμης.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα-
πάνη ύψους 6.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6012.1 και 
δαπάνη ύψους 700,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6051 του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε ότι η υπερωριακή απασχόληση των κατω-
τέρω υπαλλήλων, ως Ληξιάρχων του Δήμου Μουζακίου, 
πέραν του ωραρίου εργασίας τους, ως και τη 31.12.2017 
θα είναι ως εξής:

α) Για τον υπάλληλο του Δήμου Μουζακίου Καλαμπόκα 
Ευάγγελο του Θεοφάνη, κλάδου ΔΕ1, Ληξιάρχου για τη 
Δημοτική Ενότητα Μουζακίου, μέχρι είκοσι (20) ώρες 
το μήνα

β) Τον υπάλληλο του Δήμου Μουζακίου Γκουρμπα-
λιώτη Αχιλλέα του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ1, Ληξιάρχου 
για τη Δημοτική Ενότητα Παμίσου, μέχρι δεκαπέντε (15) 
ώρες το μήνα.

γ) Τον υπάλληλο του Δήμου Μουζακίου Κωστόπουλο 
Δημήτριο του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Πο-
λιτών, Ληξιάρχου για τη Δημοτική Ενότητα Ιθώμης, μέχρι 
δεκαπέντε (15) ώρες το μήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μουζάκι, 23 Ιανουαρίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ

Ι

        Αριθμ. απόφ. 276/15/22-12-2016 (9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομέ-

νων στη ΔΕΥΑ Λάρισας για το έτος 2017.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176).
β) Της παραγράφου Γ υποπαραγράφου ΓΙ του 

ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012)
γ) Του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/ τ.Α΄/27-

10-2011), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 176 
του ν. 4261/2014.

δ) Του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 4071/11-4-2012.
ε) Του π.δ. 374/81 για τη σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. όπως 

αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις υπ' αριθμ. 
19582/10-1-2005 και 12635/16-8-2005 αποφάσεις του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.

στ) Του Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΛ (ΦΕΚ Β' 190/25-2-2010) και 
ειδικότερα των άρθρων 10. Γ2, 11. Β και 12. Γ2 (λειτουρ-
γία της επιχείρησης όλο το 24ωρο).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, για το χρο-
νικό διάστημα μέχρι την 31.12.2017, θα προκληθεί δα-
πάνη ύψους 580.000,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από 
πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2017 και ειδικό-
τερα από τους ΚΑ. 60.00.0002, 60.00.0004, 60.01.0002, 
60.01.0004 και 60.03

3. Τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας, που έχει στην ευ-
θύνη της την αδιάλειπτη υδροδότηση και την ομαλή 
λειτουργία των δικτύων, μήκους δικτύων ύδρευσης πε-
ρίπου 1.000 χιλιόμετρα και αποχέτευσης περίπου 580 
χιλιομέτρων. Το γεγονός ότι η διαχείριση και λειτουργία 
των δικτύων γίνεται με προσωπικό που απασχολείται 
σε κανονικό ωράριο εργασίας (έως την 15:00) και για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, υπάρχει ένα 
τριμελές υδραυλικό συνεργείο που εργάζεται σε τακτικό 
ωράριο, καθημερινά έως τις 20:00. Πέραν της ώρας 20:00 
ή όταν τα έκτακτα περιστατικά είναι σε περισσότερα από 
ένα σημεία (για το χρονικό διάστημα 15:00 έως 20:00), 
καλούνται εκτάκτως με υπερωριακή απασχόληση, οι 
απαιτούμενοι εργαζόμενοι. Τα έκτακτα περιστατικά που 
δεν αφορούν εποχικές ανάγκες, αλλά η διασφάλιση της 
αδιάλειπτης λειτουργίας δικτύων και εγκαταστάσεων 
απαιτεί την επείγουσα αντιμετώπιση τους με εργασίες 
που προκύπτουν αιφνιδίως και οφείλονται σε απολύτως 
εξαιρετικά αίτια που αφορούν τη δημόσια υγεία, που δεν 
είναι εκ των προτέρων και σε καμιά περίπτωση εφικτός 
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ο σχεδιασμός και η αντιμετώπιση τους με την κατανομή 
των εργαζομένων σε βάρδιες και απαιτούν δραστική δι-
ευθέτηση (θραύσεις δικτύων ύδρευσης ή φράξιμο αγω-
γών αποχέτευσης, ή διακοπή λειτουργίας αντλητικών). Η 
ΔΕΥΑΛ λειτουργεί σε 24ωρη βάρδια που υπάρχει σε όλες 
τις λειτουργικές Υπηρεσίες και που αποτελείται από ένα 
άτομο (ανά οκτάωρο κανονικής εργασίας), ικανό να κά-
νει τις προβλεπόμενες άμεσες ενέργειες αντιμετώπισης 
περιστατικών, καθώς και να κρίνει και να ενημερώσει την 
ιεραρχία της ΔΕΥΑΛ για την ανάγκη ή όχι αμεσότητας 
αντιμετώπισης της κατάστασης.

4. Τις ανάγκες που προκύπτουν, όπως:
- επίβλεψης, από την εκτέλεση των συγχρηματοδοτού-

μενων και μη, έργων που έχουν αναλάβει ιδιώτες εργο-
λάβοι, τα συνεργεία των οποίων λειτουργούν μέχρι αργά 
μέσα στην ημέρα και

- διοικητικής υποστήριξης για όλες τις διοικητικές 
μονάδες, με εργασίες σε τακτική ή περιοδική βάση, 
συνεδριάσεις Δ.Σ., καταμέτρηση - έκδοση λογ/σμών, 
κλείσιμο χρήσης, κ.α. ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη 
και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης, ομόφωνα 
αποφασίζει:

Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
της Δ.ΕΎ.Α.Λ. για υπερωριακή εργασία έως 31-12-2017 
ως εξής:

1. Εκατόν οκτώ (108) υπάλληλοι για υπερωριακή απο-
γευματινή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για 
κάθε υπάλληλο ανά εξάμηνο.

2. Εβδομήντα πέντε (75) υπάλληλοι για υπερωριακή 
εργασία:

α. Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι ενε-
νήντα έξι (96) ώρες για κάθε υπάλληλο ανά εξάμηνο.

β. Κατά τις νυχτερινές ώρες μέχρι ενενήντα έξι (96) 
ώρες για κάθε υπάλληλο ανά εξάμηνο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ύψους 
πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων (580.000,00) ευρώ, η 
οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 και ειδικότερα από τους Κ.Α. 
60.00.0002, 60.00.0004, 60.01.0002, 60.01.0004 και 60.03.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΦΦΕΣ

Ι

      Αριθμ. απόφ. 01/2017 (10)
Έγκριση Υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-

κού Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ του έτους 2017.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

ν. 2503/1997.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 

ν. 3584/2007.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την υπ’ αριθ. 2/2015/ΔΕΠ /5/1/2016 Εγκύκλιο Υπουρ-

γείου Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενι-

κού Ταμείου Ερμιονίδας έχουν αποδυναμωθεί.
6. Τον αριθμό υπηρετούντων υπαλλήλων του Δημοτι-

κού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας.
7. Την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ,επειγουσών 

αναγκών που προκύπτουν και επιβάλουν την απασχό-
ληση της υπαλλήλου της υπηρεσίας μας ,πέραν του κα-
νονικού ωραρίου. 

8. Την ανάγκη για γραμματειακή υποστήριξη των συ-
νεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγμα-
τοποιούνται εκτός ωρών λειτουργίας της Υπηρεσίας.

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτι-
κού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας (ΦΕΚ 3108/Β/2013).

10. Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου της υπαλλήλου.
11. Ότι η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πι-

στώσεις των Κ.Α.Ε. 10-6012 «Υπερωριακή Απασχόληση» 
598,80 ευρώ και 10-6051.01 «Εργοδοτικές Εισφορές» 
51,20 ευρώ του Π/Υ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Ερμιονίδας οικ. Έτους 2017, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση ημερήσιας υπερωριακής 
απασχόλησης του προσωπικού του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Ερμιονίδας απογευματινής, πέραν του υποχρε-
ωτικού ωραρίου μέχρι την 22η ώρα για το Α' εξάμηνο 
έτος 2017.

2. Ο αριθμός των ωρών που θα μπορεί να απασχολη-
θεί υπερωριακά η υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου, Προκοπίου Δήμητρα είναι ο ανώτερος που 
προβλέπεται από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 δηλαδή 
εκατόν είκοσι ώρες ,για το Α' εξάμηνο 2017.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα όρια ωρών απασχόλησης 
είναι τα ανώτερα δυνατά και δύναται να πραγματοποι-
ηθούν ανά εξάμηνο μόνον εφόσον το επιβάλλουν οι 
ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της 
Υπηρεσίας.

3. Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται από τον 
Πρόεδρο.

4. Η προκαλούμενη δαπάνη που θα προκύψει θα βα-
ρύνει τους Κ.Α.Ε. 10-6012 «Υπερωριακή Απασχόληση» 
598,80 ευρώ και 10-6051.01 «Εργοδοτικές Εισφορές» 
51,20 ευρώ του εγκεκριμένου Π/Υ του Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου Ερμιονίδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερμιόνη, 26 Ιανουαρίου 2017 

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
      Στην υπ' αρ. 660 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει-

τουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης που δημοσιεύθηκε 
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στο ΦΕΚ 4496/30.12.2016 (τεύχος Β΄) στη σελίδα 45461 
στην Α' στήλη, στον 28 στίχο και 44 στίχο εκ των άνω 
διορθώνεται

το εσφαλμένο «...ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕ-
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙ-
ΑΣ...»,

στο ορθό «...ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟ-
ΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ...»

  (Από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής)

Ι

(12)
      Στην υπ’ αρ. 658 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει-

τουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4513/30.12.2016 

(τεύχος Β΄) στη σελίδα 45751 στην Β΄ στήλη, στον 39 
στίχο εκ των άνω διορθώνεται

το εσφαλμένο «…ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ…»,

στο ορθό «….ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟ-
ΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ….»

και στη σελίδα 4752 στην Α’ στήλη στο 1 στίχο εκ των 
άνω διορθώνεται

το εσφαλμένο «…ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ…»,

στο ορθό «….ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟ-
ΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ….»

  (Από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής)  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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